Изх. № ……………./………..2016 г.
ДО
ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО
И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
ДОКЛАД
от
дирекция „Правна“
дирекция „Електроенергетика и топлоенергетика“
Относно: Заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-36 от 28.06.2016 г. на „КУМЕР“ ЕООД за
издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени
права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и
„координатор на комбинирана балансираща група“
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
Административното производство е образувано по постъпило в Комисията за
енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-36 от
28.06.2016 г. на „КУМЕР“ ЕООД за издаване на лицензия за дейността „търговия с
електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна
балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“ на основание
чл. 39, ал. 1, т. 5 и ал. 5 от Закона за енергетиката (ЗЕ).
Със Заповед № З-Е-124 от 01.07.2016 г. на председателя на КЕВР е сформирана
работна група със задача да проучи обстоятелствата в заявлението и приложенията към
него за установяване на основателността на искането.
При извършената проверка на заявлението и приложенията към него от
формална страна беше констатирано, че същите не отговарят на изискванията на
НЛДЕ, поради което с писмо с изх. № Е-ЗЛР-Л-36 от 12.07.2016 г. на заявителя е
указано да представи допълнителна информация и документи.
С писма с вх. № Е-ЗЛР-Л-36 от 11.07.2016 г., вх. № Е-ЗЛР-Л-36 от 19.07.2016 г.,
вх. № Е-ЗЛР-Л-36 от 22.07.2016 г. и № Е-ЗЛР-Л-36 от 03.08.2016 г. заявителят е
представил изисканите данни и документи, след което се пристъпи към разглеждане на
преписката по същество за установяване на съответствието на заявлението с
нормативните изисквания за издаване на лицензията.
При преценката на основателността на заявлението за издаване на лицензия за
дейността „търговия с електрическа енергия“, Комисията по силата на чл. 40 от ЗЕ
следва да установи, дали заявителят е лице, регистрирано по Търговския закон или по
закона на държава-членка на Европейския съюз, както и налице ли са необходимите
технически и финансови възможности, материални и човешки ресурси, и
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организационна структура за изпълнение
осъществяване на лицензионната дейност.

на

нормативните

изисквания

за

Въз основа на анализ на фактите и обстоятелствата, съдържащи се в
документите по административната преписка, се установи следното:
І. Правни аспекти.
Видно от представеното удостоверение за актуално състояние с изх. №
20160701100736 от 01.07.2016 г., издадено от Агенцията по вписванията, правноорганизационната форма на „КУМЕР“ ЕООД е еднолично дружество с ограничена
отговорност, с ЕИК 200907117, със седалище и адрес на управление: гр. София 1404,
район „Триадица“, бул. „България“ № 109, ет. 17.
„КУМЕР“ ЕООД има следния предмет на дейност:
Придобиване на земи, разработване на слънчево- енергийни проекти,
строителство на слънчево- енергийни инсталации, производство и продажба на
електричество и всички други дейности разрешени от българското законодателство в
съответствие с всички лицензионни, регистрационни и други законови изисквания,
които са приложими.
Дружеството се управлява и представлява от управителя Емилия Йорданова
Илиева.
Размерът на капитала на дружеството е 5 000 (пет хиляди) лева. Едноличен
собственик на капитала на „КУМЕР“ ЕООД е „Кресп“ АД .
От посочените по-горе данни се установи, че „КУМЕР“ ЕООД отговаря на
условията на чл. 40, ал. 1 от ЗЕ и чл. 10, ал. 1 от НЛДЕ, тъй като е лице, регистрирано
по Търговския закон.
Видно от представеното удостоверение за регистрация от 22.12.2009 г., издадено
от Национална агенция за приходите, „КУМЕР“ ЕООД е регистрирано по ЗДДС лице с
идентификационен номер по ДДС № BG200907117.
От представените декларации съгласно чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „а“, б. „б“, б. „в“, б.
„г“ и б. „д“ от НЛДЕ от управителя на дружеството се установява, че същият не е
лишаван от правото да упражнява търговска дейност и не е осъждан с влязла в сила
присъда за престъпление против собствеността или против стопанството, както и че
заявителят не е в производство по несъстоятелност, не е обявен в несъстоятелност, не е
в ликвидация, не му е отнемана лицензия за същата дейност, за която кандидатства,
както и не е подавал заявление за издаване на лицензия за търговия с електрическа
енергия и съответно няма издаден отказ.
Предвид гореизложеното следва, че издаването на лицензия за дейността
„търговия с електрическа енергия“ на „КУМЕР“ ЕООД няма да е в противоречие с чл.
40, ал. 4, т. 1, 2 и 3 от ЗЕ.
Вещни права
Изискванията на чл. 40, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗЕ за наличие на вещни права на
заявителя върху енергийния обект, както и доказателства, че същият отговаря на
нормативните изисквания за безопасна експлоатация и за опазване на околната среда,
са неприложими в настоящата хипотеза, тъй като при осъществяването на дейността
„търговия с електрическа енергия“, „координатор на стандартна балансираща група“ и
„координатор на комбинирана балансираща група“ липсва енергиен обект.
Срокът на лицензията, за който кандидатства заявителят, е 10 (десет) години.
Исканият срок на лицензията е обоснован с оглед изпълнение на поставените от
дружеството цели, подробно описани в представения бизнес план.
С оглед изложеното се налага изводът, че искането на „КУМЕР“ ЕООД да
бъде издадена лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“,
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съдържаща права и задължения на „координатор на стандартна балансираща
група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“, е допустимо.
ІІ. Технически аспекти:
1. Относно наличието на технически и материални ресурси за
осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“, „координатор на
комбинирана балансираща група“ и „координатор на стандартна балансираща
група“.
Дружеството „КУМЕР“ ЕООД е със седалище и адрес на управление в гр. София
1404, бул. „България“ № 109, ет. 17.
За осъществяването на дейността „търговия с електрическа енергия”,
включваща права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и
„координатор на комбинирана балансираща група”, „КУМЕР“ ЕООД ще използва офис
намиращ се в гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 9, партер, нает с договор
за наем. Като доказателство заявителя е представил договор за наем на офис-площи
сключен с „ДАНИ-М 97“ ООД от 07.06.2016 г.
Дружеството декларира, че офисът е оборудван с необходимите за нормалната
работа на екипа материални ресурси. Офиса разполага с 5 работни помещения, в които
са обособени 8 работни позиции.
Информационната и комуникационна структура се състои от следните средства:
 Сървър – многоядрен процесор 2 GHz, RAM 81 GB – 1бр.;
 Мрежово мултифункционално устройство Aficio MP 161 spf – 1бр.;
 Мрежов принтер – HP Color LaserJet 2600n – 1бр.;
 Настолна работна станция – 1бр.;
 Преносими компютри – Toshiba Satellite L50 – 3бр., Lenovo G510 – 1бр.;
 Операционна система – Microsoft Windows 10 64bit.
Дружеството е представило фактури за закупените преносими компютри, с
които ще се осъществява лицензионната дейност, както и договор за доставка на
интернет с „НЕТ 1“ ЕООД.
Съгласно чл. 11, ал. 6, т. 2 от НЛДЕ, средствата за обмен на информация за
целите на работа на пазара, осигурявани от търговските участници, се одобряват от
електроенергийния системен оператор.
С писмо с изх. № ЦУ-ПМО-3749 от 05.07.2016 г. ЕСО ЕАД декларира, че
„КУМЕР“ ЕООД е изпълнило изискванията за комуникационно и компютърно
оборудване за електронен обмен на данни. Декларираните от дружеството технически
средства (информационна мрежа, програмно осигуряване и комуникационна
инфраструктура), необходими за сключване на сделки с електрическа енергия по
свободно договорени цени, отговарят на условията, определени в Правилата за
търговия с електрическа енергия.
От гореизложените данни и представените доказателства се установи, че
„КУМЕР“ ЕООД отговаря на изискванията за наличие на техническа и
материална осигуреност за сключване на сделки с електрическа енергия в
съответствие с чл. 11, ал. 6, т. 2 от НЛДЕ.
2. Относно наличието на човешки ресурси и опит за осъществяване на
дейността „търговия с електрическа енергия”, включваща права и задължения на
координатор на „стандартна балансираща група“ и на „комбинирана
балансираща група“.

стр. 3 от 6

В съответствие с чл. 11, ал. 2, т. 9 от НЛДЕ, дружеството е представило данни за
управленската и организационната структура, зает в упражняване на дейността,
подлежаща на лицензиране.
В бизнес плана си „КУМЕР“ ЕООД е предоставило данни за управленската и
организационна структура. Дружеството се управлява от управител, подвластния на
него – търговски директор – ще отговаря за цялостната оперативна дейност, свързана с
търговия с електрическа енергия и всички други съпътстващи дейности, ще следи
стриктно изпълнението на поставените цели и задачи от управителя, ще контролира и
ще поставя задачи и ще следи за тяхното изпълнение.
От представената организационна структура е видно, че персонала на
дружеството се състои от управител, търговски директор, специалисти продажби и
търговски представители.
 Специалист продажби – отговаря за изготвянето на графиците за потребление
и производство на електрическа енергия на членовете на балансиращата група на
„КУМЕР“ ЕООД; ще осъществява обмена на информация с ЕСО ЕАД,
електроразпределителните дружества и други свързани с дейността на дружеството
организации и институции; отговаря за обмена на информация между клиентите и
доставчиците на дружеството; обработва и предоставя на оперативния счетоводител
данните от измерването и други данни необходими за издаване на фактура на
клиентите на дружеството; редовно и правилно събира, води и подрежда базата данни
на дружеството.
 Търговски представител – осъществя необходимите делови отношения с
потенциални и съществуващи клиенти на дружеството; изготвя ценови оферти за
продажба на електрическа енергия на клиентите на дружеството.
Представена е справка от НАП за наети служители, както и автобиография на
назначения служител на длъжност специалист продажби.
„КУМЕР“ ЕООД уверява, че екипа на дружеството е добре подготвен и
притежава необходимата квалификация и образователен ценз за изпълнение на
дейността.
Предвид гореизложеното и въз основа на представените от дружеството
доказателства се установи, че „КУМЕР“ ЕООД отговаря на изискванията по чл. 40,
ал. 1, т. 1 от ЗЕ, във връзка с чл. 11, ал. 2, т. 8 и т. 9 и ал. 6, т. 3 от НЛДЕ относно
наличие на човешки ресурси и организационна структура за осъществяване на
дейността „търговия с електрическа енергия” включваща права и задължения на
координатор на „стандартна балансираща група“ и на „комбинирана балансираща
група“.

III. Икономически аспекти.
Относно наличието на финансови възможности на заявителя за осъществяване
на дейността „търговия с електрическа енергия“ с права и задължения на „координатор
на стандартна и комбинирана балансираща група“, както и наличие на финансови
гаранции и обезпечения за сключване на сделки за търговия с електрическа енергия
съгласно Правилата за условията и реда за предоставяне на достъп до
електропреносната и електроразпределителните мрежи (Правилата).
„КУМЕР“ ЕООД е представило бизнес план за периода 2016 г. – 2020 г. за
управление и развитие на дейността „търговия с електрическа енергия“ с прогнозни
годишни финансови отчети, съгласно изискванията по чл. 13 от НЛДЕ.
В съответствие с изискванията на чл. 19, ал. 2 от Правилата, дружеството е
представило банково удостоверение с изх. № XXX/ 21.07.2016 г. от Банка в уверение
на това, че „КУМЕР“ ЕООД е клиент на същата банка и има открита сметка, с
наличност към 21.07.2016 г. в размер на XXX XXX лв. Размерът на наличната сума е в
съответствие с минимално изискуемия размер на обезпечението в съответствие с чл. 19,
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ал. 2 и ал. 3 от Правилата, видно от прогнозната стойност на оборота от търговия с
електрическа енергия на територията на Република България за първата година от
лицензионната дейност съгласно представения на Комисията бизнес план.
Дружеството прогнозира количествата електрическа енергия за покупкопродажба, на база проучване и оценка на групите потребители, да се увеличават от XX
XXX MWh през 2016 г. до XX XXX MWh през 2020 г.
Дружеството е представило прогнозен финансов отчет за периода 2016 г.-2020 г.
„КУМЕР“ ЕООД очаква значителен ръст в приходите си, като за последната
година от бизнес плана е предвидено нарастване с почти 3 пъти спрямо първоначалната
година. С почти същите темпове е прогнозирано да нарастват и разходите и от X XXX
хил. лв. за 2016 г. достигат X XXX хил. лв. през 2020 г.
Дружеството прогнозира отрицателен финансов резултат от лицензионна
дейност за първата година от бизнес плана в размер на – XX хил. лв., като до края на
прогнозния период, „КУМЕР“ ЕООД очаква нетната печалба да бъде в размер на XXX
хил. лв.
В маркетинговият анализ на „КУМЕР“ ЕООД, под формата на SWOT анализ са
посочени както вътрешни и външни силни страни на дружеството, така и обективно са
посочени слабите страни и възможните заплахи пред дружеството.
Въз основа на всичко гореизложено може да се направи извод, че ако спази
заложените в бизнес плана параметри и представените в пазарния анализ данни,
„КУМЕР“ ЕООД ще притежава финансови възможности за извършване на
дейността „търговия с електрическа енергия“, включваща права и задължения на
„координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на
комбинирана балансираща група“.
IV. Правила за работа с потребители на енергийни услуги
На основание чл. 38в, ал. 1 от ЗЕ дружеството е представило проект на „Правила
за работа с клиенти“. Правилата уреждат реда и сроковете за получаване, разглеждане,
проверка и отговор на подадените жалби, сигнали и предложения, формата на данните
за потреблението и процедурата, по която доставчиците и потребителите на енергийни
услуги получават достъп до тях, и са в съответствие с изискванията на чл. 38в, ал. 2 от
ЗЕ.
V. Договори за участие в балансираща група
На основание чл. 12, ал. 1 от НЛДЕ и чл. 19, ал. 1 и ал. 2 във връзка с чл. 11, т. 9
от ПТЕЕ, „КУМЕР“ ЕООД е представило проект на „Договор за участие в стандартна
балансираща група“ и проект на „Договор за участие в комбинирана балансираща
група“. След преглед на представените проекти на договори се установи, че същите
имат съдържание, съответстващо на изискванията на чл. 12, ал. 2 от НЛДЕ. Проектите
на договори уреждат и принципите за разпределяне на небалансите в рамките на
балансиращата група, въз основа на които в съответствие с ПТЕЕ небалансите се
разпределят справедливо и равнопоставено на всеки член от групата.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 43, ал. 6 от Правилника за
дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната
администрация във връзка с чл. 13, ал. 5, т. 1 от Закона за енергетиката,
предлагаме Комисията да вземе следните:
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Решения:
1. Да приеме доклада на работната група относно подаденото от „КУМЕР“
ЕООД заявление за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа
енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща
група“ и на „координатор на комбинирана балансираща група“;
2. Да насрочи открито заседание по реда на чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ за
разглеждане на подаденото заявление;
3. Да покани за участие в откритото заседание лицата, представляващи
„КУМЕР“ ЕООД, или други упълномощени от тях представители на дружеството;
4. Датата и часът на откритото заседание по т. 2 да бъдат публикувани на
страницата на Комисията в интернет.
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